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Resumo da Proposta:
Plantas medicinais: Cura segura? um intercâmbio entre a pesquisa acadêmica e o saber popular no espaço escolar
reflete a necessidade de valorizar os saberes etnobotânicos tradicionais sobre plantas medicinais acumulados pela
comunidade, e perpetuá-los, ao unir o conhecimento científico e o popular, ampliando as possibilidades de trocas de
saberes e ao mesmo tempo auxiliando essas comunidades nas questões por eles enfrentadas no dia a dia. Grande parte
dos consumidores de plantas medicinais sentem-se encorajados por acreditarem que estes remédios, por serem
naturais, são inerentemente seguros. No Brasil é comum ouvir em propagandas a expressão: “não faz mal para a saúde
porque é 100% natural”. A toxicidade de plantas medicinais é um problema sério de saúde pública. Os efeitos adversos
dos fitomedicamentos, possíveis adulterações e toxidez, bem como a ação sinérgica (interação com outras drogas)
ocorrem comumente. A Oficina tem como objetivo apresentar dados de fontes públicas de informação com
disponibilidade de dados de toxicidade pré-clínica de plantas medicinais comercializadas na forma de medicamentos
fitoterápicos no Brasil, possibilitando o intercâmbio entre projetos de pesquisa acadêmica e sua popularização no
espaço escolar. A equipe que se propõem realizar o projeto é composta por professores e alunos com formação
multipliciplinar: biólogos, agrônomos, biomédicos, farmacêuticos dentre outros. As oficinas serão ministradas
semanalmente nas escolas de referências de ensino médio da Região Metropolitana do Recife com abordagens teóricaprática do assunto. Na proposta foi solicitada Recursos financeiros e 01 (uma) bolsa.

Objetivos:
Este projeto se utiliza como uma ferramenta de transformação social, possibilitando uma interação entre universidade
e comunidade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, desenvolvendo cidadania, respeitando a cultura e as
demandas da população. O trabalho tem como objetivo a disseminação de informações básicas sobre saúde e a prática
da Fitoterapia entre os alunos, funcionários e professores de Escolas de Referencia no Ensino Médio da Região
Metropolitana do Recife popularizando os testes de análise realizados nos fitoterápicos afim de certificar seu uso de
forma segura.

